AGENDA 2005/06
Outubro - Fevereiro
Encontro de sócios e amigos
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Quinta-feira, 06.10.2005 às 19:00 horas
”WUS – Regresso e vida profissional no Brasil” (em alemão/português)
Dr. Alcido Elenor Wander
EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, Raum 211 (U4/U5, Theresienwiese)

A palestra é voltada a estudantes e profissionais especializados brasilieiros que pretendem voltar ao Brasil. Os
temas abordados são: os preparativos para o retorno, a situação no mercado de trabalho brasileiro e as
possibilidades de apoio financeiro para a reconstrução de uma vida profissional na terra natal. Além disso o
palestrante, que também estudou e fez o doutorado na Alemanha, se dispõe a dar algumas dicas práticas
relacionadas, entre outras coisas, ao reconhecimento de diploma e etc. Palestra em cooperação com o WUS
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 03.09.2004 às 19:00 horas
”Cachaça, o mais brasileiro dos prazeres”
Jairo Martins
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Será apresentado um resumo sobre a História, a Geografia e a Sociologia da Cachaça , explorando a influência da
bebida na formação da Sociedade Brasileira através de elementos Socio-antropológicos como Folclore, Religião,
Classes, Economia, Culinária e Música. São também descritos os processos de Produção e Envelhecimento , bem
como as técnicas de Plantio da Cana, da Degustação , da Harmonização e da Drincologia. O preparo da
Caipirinha de forma correta e com os ingredientes adequados também serão abordados.
Após a palestra haverá comes e bebes e música no bar.
Data:
Evento:
Local:

Quinta à Domingo 13.10-16.10.05
Brasil Plural VIII – Festival de Cinema brasileiro
Filmmuseum – Jakobsplatz 1 (U3/U6/alle S-Bahnen, Marienplatz)

O festival de cinema brasilieiro Brasil Plural comemora sua oitava edição. No dia 13.10. contamos com a presença
dos nossos sócios e amigos para a festa de abertura após a primeira sessão no Filmmuseum. Para maiores
informações consulte a página da Casa do Brasil na internet (www.casadobrasil.de ou www.brasilplural.org) .
Todos os sócios da Casa do Brasil estarão recebendo pelo correio um livreto com a programação completa do
Brasil Plural VIII. Entrada 5€
Data:
Evento:
Local:

Terça-feira, 18.10.2005 às 18:30 h
”Brasil+Plural”, o audiovisual na luta pela sobrevivência (em alemão/português)
EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, Raum E01 (U4/U5, Theresienwiese)

O evento engloba o trabalho da sociedade civil organizada, em destaque o „Movimento dos Sem Terra“, e a
discussão voltada para a produção audiovisual como ferramenta eficaz para as campanhas e para a luta das
organizações populares no Brasil. Nesta primeira edição serão mostrados alguns filmes feitos junto aos semterras. Em seguida teremos espaço para um debate com os convidados brasileiros Fernanda Matheus (membro do
MST) e o prof. Adilson Cabral da Universidade Federal Fluminense. Em cooperação com Polemika e.V. e
NordSüdForum.
Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 04.11.2005 às 19:00 horas

Lula, o PT e o Brasil: uma alternativa de esquerda ainda é possível? (em alemão)
Antônio Andriolli
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Em duas décadas o PT se tornou o mais importante partido de esquerda do Brasil e da América Latina, com uma
crescente representação em governos municipais e estaduais e uma presença significativa nos principais
movimentos sociais. Com a vitória eleitoral em 2002 e a posse de Lula, entretanto, muitas contradições começam
a ficar evidentes e a implementação do programa tradicional do partido parece cada vez mais difícil.
Após a palestra haverá comes e bebes e música ao vivo com Lilian França e Sérgio Tannus como parte de sua
turnê européia com um repertório afinadíssimo de samba e bossa nova.
Data:
Evento:
Local:

Sexta-feira, 03.12.2004 às 19:00 horas
Apresentação do coral brasileiro “Cantares”
Markuskirche, Gabelsbergerstr. 6 (U3, U4, U5, U6 Odeonsplatz)

O natal está chegando e o “Cantares” também, como todos os anos sob a regência de Lilian Zamorano Müller,
com vozes e um repertório maravilhosos. Em cooperação com a ESG

Data:
Evento:
Palestrante:
Local:

Sexta-feira, 13.01.2006 às 19:00 horas
A Floresta Amazônica - Mitos entre Destruição, Desenvolvimento e Proteção (em alemão)
Irma Silvana de Melo-Reiners, LL.M.
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

A floresta tropical úmida na região Amazônica do Brasil é uma das maiores áreas de eco-sistema contínuo no
mundo, sendo uma importante reserva de oxigênio e muitíssimo importante para manutenção do equilíbrio
climático global. Ao mesmo tempo a quantidade de árvores na Amazônia está diminuindo rápidamente. Somente
no ano de 2004 foi destruída através da exploração predatória de madeira uma área de floresta do tamanho da
Sicília. A palestra enfoca as seguintes questões: São estas perdas irrecuperáveis? Quais são as possibilidades
através dos programas estatais para o desenvolvimento sustentável? Qual é a situação da região Amazônica 13
anos depois da conferência no Rio e 3 anos depois da conferência em Johannesburg? O que o Direito
Internacional do Meio Ambiente pode conseguir? Qual é o papel das Organização das Nações Unidas (ONU)?
Após a palestra haverá comes e bebes e música no bar.
Data:
Evento:
Local:

Sexta-feira, 03.02.2006 às 19:00 horas
Assembléia Geral + Grito de Carnaval
Internationaler Jugendklub, Friedrich-Loy-Straße 16 (U2, Hohenzollernplatz)

Após a assembléia geral haverá comes e bebes e música no bar.

Em todos os encontros de sócios serão cobrados 3,50 € de entrada para não-sócios da Casa do Brasil

A BIBLIOTECA DO BRASIL convida todos nossos sócios e amigos a participarem do
Brasil literário – Café Literário. Uma viagem pela literatura brasileira...
Datas:
Ort:

Sextas-feiras, 18.11.05, 16.12.05 às 19:00 horas
BIBLIOTECA DO BRASIL - KHG – Café Leo 11, Leopoldstr. 11 (U3, U6, Giselastrasse)

Nádia Dini, formada em Letras, apresenta importantes autores da literatura brasileira em três noites de sexta-feita.
Através de um pequeno resumo biográfico, do contexto histórico e das características literárias será apresentado,
em cada dia, um autor e sua obra, assim como um livro escolhido. No final haverá tempo para comentários e
discussões. Os livros estão a disposição, em português e alemão, na Biblioteca do Brasil para que todos tenham a
possibilidade de lê-los previamente. Leo11 4º andar
18.11.05 Bernardo Guimarães Rosa e seu livro „A Escrava Isaura“ (em alemão)
16.12.05 Lygia Fagundes Telles e seu livro „As Meninas“ (em alemão)

Entrada gratuita para todos os encontros do Café Literário

MÚSICA NA CASA
Data:
Evento:
Local:
Entrada:

Sábados 29.10. e 05.11. 2005 sempre às 17:00 horas
Lilian França e Sérgio Tannus
Uno Píu direkt am Goetheplatz (U3/U6)
5€

A renomada cantora Lilian França de Niterói estará apresentando seu repertório de samba e bossa nova em duas
tardes em Munique. Não percam!!!
Data:
Evento:
Local:
Entrada:

Sexta-feira, 17.11.2005 às 20:00 horas
Ju Cassou em Trio
Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1 (S-Bahn Pasing)
12€/8€

Aclamado pelo público e de volta a Munique o show Ju Cassou em Trio traz um repertório diversificado e de
altíssima qualidade com o melhor do Jazz brasileiro. Ju Cassou (voz/piano), Márcio Tubino (Sax/Flauta/Clarineta)
e Gilson de Assis (Percussão).

